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виражена у відсотках (%), то одиницю змінюють на 100. 

В нашому випадку ми розраховували шанси мати 

симптоми алергічних захворювань за формулою: 

шанси = виявлені симптоми (%)/100 – виявлені симпто-

ми (%) [1, 10]. 

Так, шанс дітей 6–7 років у м. Запоріжжя мати симп-

томи алергії становив 0,6 до 1; в Запорізькій області – 

0,67 до 1. В цій віковій групі серед контингенту дітей 

з м. Запоріжжя шанс мати симптоми БА становив 0,21 до 

1; АР – 0,2 до 1; АД – 0,1 до 1; із Запорізької області: 

БА – 0,16 до 1; АР – 0,2 до 1; АД – 0,1 до 1. Тобто, у дітей 

6–7 років, мешканців Запорізького регіону, незалежно 

від місця проживання, шанси мати симптоми алергії як 

взагалі, так і окремих їх нозологічних форм, були майже 

однаковими. Шанс дітей 13–14 років у м. Запоріжжя 

мати симптоми алергії становив 1,2 до 1; в Запорізькій 

області – 1,2 до 1. У цій віковій групі, серед контингенту 

дітей із м. Запоріжжя, шанс мати симптоми БА становив 

0,32 до 1; АР – 0,27 до 1; АД – 0,1 до 1; із Запорізької 

області: БА – 0,18 до 1; АР – 0,3 до 1; АД – 0,17 до 1. 

Тобто, діти 13–14 років теж мали однакові шанси мати 

симптоми алергії, але у дітей з м. Запоріжжя у 2 рази 

частіше були шанси мати симптоми БА, в той час як 

у дітей із Запорізької області – в 1,7 рази частіше були 

шанси мати симптоми АД. 

Висновки

1. Превалентність діагностованих алергічних захворю-

вань серед дітей як із м. Запоріжжя (6–7 років – 16,86 %; 

13–14 років – 38,37 %), так і Запорізької області 

(6–7 років – 7,67 %; 13–14 років – 40,15 %) була мен-

шою від зареєстрованих симптомів алергії у дитячого 

населення (Запоріжжя: 6–7 років – 30,75 %; 

13–14 років – 53,91 %; Запорізька область: 6–7 років – 

14,5 %; 13–14 років – 54,93 %) і збільшувалася по мірі 

зростання дітей.

2. Шанси повністю реалізувати «атопічний марш» 

з формуванням БА достовірно частіше мали діти-

підлітки, що мешкали в м. Запоріжжя (0,32 до1 проти 

0,18 до 1).

3. Для попередження формування алергічної патології 

у дітей Запорізького регіону необхідно активно впро-

ваджувати як методи ранньої діагностики, так і 

профілактичні заходи, насамперед спрямовані на 

дотримання гіпоалергенної дієти та елімінаційних 

і оздоровчих заходів, що підвищують опірність організму 

дітей до впливу негативних факторів навколишнього 

середовища.
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ПРЕВАЛЕНТНОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ДЕТЕЙ ЗАПОРОЖСКОГО РЕГИОНА 

Т. Е. Шумная

Резюме. Изучение показателей превалентности и шансов симпто-

мов аллергии проводилось по результатам анкетирования 

у 6275 детей: из г. Запорожье – у 1358 детей 6–7 лет и у 1265 детей 

13–14 лет, из Запорожской области – у 1604 детей 6–7 лет и 

у 2048 детей – 13–14 лет. В результате проведенного исследования 

выявлено, что показатели превалентности диагностированных 

аллергических заболеваний среди детей как из г. Запорожье (6–7 лет – 

16,86 %; 13–14 лет – 38,37 %), так и Запорожской области 

(6–7 лет – 7,67 %; 13–14 лет – 40,15 %), были меньше, чем зареги-

стрированных симптомов аллергии среди детей как из г. Запорожье 

(6–7 лет – 30,75 %; 13–14 лет – 53,91 %), так и Запорожской 

области (6–7 лет – 14,5 %; 13–14 лет – 54,93 %), и увеличивались по 

мере роста детей. Шансы полностью реализовать «атопический 

марш» с формированием бронхиальной астмы достоверно чаще имели 

дети-подростки, которые жили в г. Запорожье (0,32 к 1 против 

0,18 к 1). Для предупреждения формирования аллергической патоло-

гии у детей Запорожского региона необходимо активно внедрять как 

методы ранней диагностики, так и профилактические мероприятия, 

в первую очередь – направленные на соблюдение гипоаллергенной 

диеты, элиминационных и оздоровительных мероприятий, которые 

повышают сопротивляемость организма детей к влиянию неблаго-

приятных факторов окружающей среды.

Ключевые слова: аллергические заболевания, превалентность, 

шансы, дети.

PREVALENСЕ OF ALLERGIC DISEASES FOR CHILDRENOF 

ZAPOROZHУЕ REGION

Т. E. Shооmnaya

Summary. The study of рrevalence and chances of symptoms of allergy 

was conducted on results a questionnaire for 6275 children: from Zaporozhia 

(6–7 years are 1358 children; 13–14 years are 1265 children), from the 

Zaporozhia area – (6–7 years – 1604 children; 13–14 years are 2048 

children). It is exposed, that рrevalence of the diagnosed allergic diseases 

among children as from Zaporozhia and and to the Zaporozhia area were 

less than, than symptoms of allergy and increased as far as growth of 

children. For warning of allergic pathology for the children of the Zaporozhia 

region it is necessary actively to inculcate the methods of early diagnostics 

and  prophylactic  measures.  

Key words: allergic diseases, children, рrevalence, chance.
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